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Čarodějnická diskotéka pro děti
Sobota 29. dubna v 16 hod
Zveme všechny místní děti a jejich kamarády
na čarodějnou dětskou diskotéku, která se bude
konat v sobotu 29.4.2006 od 16 hodin ve staré
dolnopěnské hospodě. Čarodějné masky a
kostýmy vítány. Na programu diskotéka p.
Žoudlíka a možná bude i překvapení...
Děti, rodiče nechte doma. Na zahradách je
plno práce a někdo ji musí udělat. Navíc si
rodiče užijí dospělácké zábavy hned příští den,
kdy proběhne tradiční

Pálení čarodějnic
Neděle 30. dubna večer
Jako se koná v prostorách dětského hřiště, od
soumraku až do rána... Pořádají dolnopěnští
hasiči, bude se stavět májka, zapalovat hranice
a proběhnou všechny tradiční radostné rituály
na oslavu přicházejícího jara. Všichni jsou
srdečně zváni, vlastní buřty na opékání sebou,
prodej piva a nealko zajištěn.
A jen tak mimochodem...
Věděli jste, že tradice spojené s pálením ohňů
okolo 30. dubna jsou staré mnoho tisíc let - od
keltské tradice svátku Beltine (posvátný oheň k
uctění Belena, keltského boha slunečního ohně
a léčivých vod), přes germánskou tradici
Valpružiny noci (Valpurga byla germánská
bohyně a patronka čarodějnic), po církevní
filipojakubskou noc? Staří Keltové chápali
svůj nejdůležitější svátek Beltine jako počátek
světlé, radostnější a lepší poloviny roku, která
trvá až do Dušiček. Byla to noc magických
očistných obřadů a tradičních obyčejů jako
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vyhazování zapálených košťat do výše, stavění
a hlídání májek (májka jako symbol spojení sil
nebe a země), čištění chlévů a různých dalších
radostných ceremonií.
Keltové zapalovali posvátný oheň, jehož dým
byl považován za očistný. Proto se
provozovalo přeskakování ohňů, kdo neskákal,
prošel alespoň kolem spolu s dobytkem,
kterýžto bylo také nutné rituálně očistit. Ohně
měly ochrannou funkci i proti silám jiného
světa (vílám, elfům, čarodějnicím), jejichž moc
za letních nocí vzrůstá až do letního
slunovratu. V tuto dobu bylo také vhodné
zbavit se různých zlých zimních duchů
zalezlých do domácnosti, odtud tedy tradice
jarního úklidu. Zlé zimní duchy bylo vhodné
upálit ve formě slámového panáka a poslat po
vodě pryč. Pohané prý dokonce při těchto
obřadech očišťovali i svá pole – dokonce
nasedali na košťata a obíhali s nimi svá
políčka. Snad proto vznikla pověra o tom, že
čarodějnice létají na košťatech.
V předvečer svátku Beltine pořádali Keltové
různé sportovní klání, závody a zápasy, jejich
vítěz byl prohlášen za Zeleného krále. O
beltinské noci se také příbytky zdobily
větvičkami, aby příští ráno spatřilo Slunce
krásně vyzdobený dům.
A jak je to s tzv. pálením čarodějnic? Během
filipojakubské noci se čarodějnice slétaly na
kopcích a provozovaly tam různé nečisté
orgie. Proto se vrcholky kopců chránily
zapálenými ohni, aby se tak čarodějnicím
udělala čára přes rozpočet. Kdyby si snad
nějaká čarodějnice dovolila u ohně přistát,
mohla být v ohni okamžitě upálena. Také bylo
dobré tropit co největší hluk, aby měly
čarodějnice strach se k ohni přiblížit.
(zdroj: internet)

Akce pro děti a mládež
Činnost klubovny – hlavně dolnopěnské děti
se zapojily do vymetání zlých zimních duchů
ze své klubovny v budově obecního úřadu. Byl
proveden úklid půdy, děti pomáhaly při
nátěrech stěn a výzdobě, děti (Lenka,
Bohunka, David, Tomáš, Filip, Klára a Petra)
se dále zapojily do úklidu okolo budovy OÚ a
na dětském hřišti.
Akce klubovny:
- dne 16.3. se konala beseda s Mgr. Týmalem z
jindřichohradecké protidrogové poradny na
téma Drogy, alkohol a kouření.
- Škola rytmu – výuka hry na rytmické nástroje
pod vedením Romana Urbana probíhá od
25.3.2006. Kurs se koná každou sobotu od
9.30 do 11.00 hod v klubovně na OÚ. Kurs
probíhá s finančním přispěním obecního
úřadu. Pokud má ještě někdo z dětí zájem,
může se na kurs přijít podívat a bubnování si
na vlastních rukou vyzkoušet.
- Duben – posezení u táboráku (14.4.) a
diskotéka (29.4.)
- v květnu vyslechneme povídání o přírodě a
lesní zvěři s myslivcem p. Kučerou a
podnikneme turistický výlet
- na měsíc červen je naplánována návštěva
Filuny a a povídání o kytičkách s panem
Jaroslavem Klímou
- další akce se připravují

Přistavení velkého kontejneru
Velký kontejner na odpadky bude přistaven v
pátek 14.4. do prostoru dětského hřiště a po
jeho naplnění bude přemístěn do prostoru za
mostkem přes potok naproti odbočce do
sídliště Na Výsluní. V minulých letech jsme
měli problémy s nebezpečným odpadem jako
jsou lednice a akumulátory. Žádáme občany,
aby tento nebezpečný odpad neházeli do
kontejneru, ale odevzdali ho bezplatně v rámci
Železné neděle. Děkujeme.

Železná neděle
Na víkend 6.-7. května jsme ve spolupráci s
našimi Dobrovolnými hasiči opět naplánovali
již tradiční Železnou neděli. V každé chalupě
se postupně hromadí různé harampádí, vč.
železného šrotu. V sobotu 6.5. mohou občané
nepotřebný železný šrot, který jim doma
překáží, vyndat před dům a naši hasiči jej v
neděli svezou na hromadu do prostoru za
dětským hřištěm, odkud si ho už odveze auto
Sběrných surovin. Peníze za prodej šrotu
půjdou
do
rozpočtu
našeho
Sboru
dobrovolných hasičů. Pro letošní rok je navíc
zároveň možné se během této akce zbavit
nebezpečných odpadů jako jsou např. lednice,
nebo automobilové akumulátory. V případě, že
takovýto odpad vyndáte před dům, hasiči ho
odvezou spolu se šrotem a obec zajistí jeho
bezpečnou likvidaci.

Vítání prázdnin a kácení máje
Neděle 2. července od 13 hod
Po loňské odmlce uspořádáme letos v naší
obci opět pro děti Vítání prázdnin spojené s
kácením máje. Celá akce proběhne v neděli 2.
července odpoledne od 13 hodin v prostoru
dětského hřiště. Na programu jsou odpolední
soutěže, dětská diskotéka, kácení máje, večerní
pečení vuřtů a možná, že budou padat i
bonbóny z nebe.
Celá akce se pořádá za aktivní účastí řady
dobrovolných organizátorů, vč. členů naší
organizace Dobrovolných hasičů. Sponzorsky
se zapojili též dolnopěnští podnikatelé.
Těšíme se na hojnou účast dětí i rodičů ze
širokého okolí.
Zároveň žádáme případné další dobrovolníky,
kteří by nám chtěli s organizací pomoci, aby se
neostýchali přihlásit. Lidí není nikdy dost.

Obecní kronika
Pan Večeřa pokračuje v obětavé činnosti
vedení obecní kroniky a zapisuje důležité
údaje a proběhlé události. V této souvislosti
sbíráme i zápisy týkající se historie obce a jiné
informace, které by bylo vhodné uchovat pro
příští generace. Pokud něco máte, prosím
přineste.

